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د. ئاراز ڕەمەزان ئەحمەد

پێشەکی

توندتــۆڵ  پەیوەندییەکــى  تیــرۆردا  میدیــا و  لەنێــوان   

هەیــە، بەتایبــەت دواى گەشــەکردنى میدیــای ئۆنالیــن ئەم 

پەیوەندییــە چۆتــە ئاســتێکى مەترســیدارەوە، بــە واتایەکــى 

دیکــە هــەروەک چــۆن ئــەو میدیــا نوێیــە ڕۆڵــی هەبــووە 

لــە کرانــەوەى کۆمەڵگــەکان و فەراهەمکردنــى ئــازادى 

ڕادەربڕیــن، ئاوهــاش بۆتــە نێوەندێــک بــۆ باڵوکردنــەوەى 

توندڕەوى و توندوتیژی و پەیوەندییەکی سوودمەندانەتری 

ــتییەش  ــەم ڕاس ــتکرد، ئ ــرۆردا دروس ــا و تی ــوان میدی لەنێ

لــە ســەروبەندى ســەرهەڵدانى گرووپــی  بــە ڕوونــى 

تیرۆریســتی داعــش  دەرکــەوت، کــە بەشــێوەیەکى چڕوپــڕ 

تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــى بەکارهێنــا بــۆ باڵوکردنــەوەی 

پەیــام و هــەواڵ و چاالکییەکانــی و توانــى کاریگەرییەکــى 

زۆر دروســتبکات، لــە ڕۆژگاری ئێســتادا پەیوەندییەکــی 

میدیــادا  و  تیرۆریســتییەکان  گرووپــە  نێــوان  لــە  زۆر 

هەیــە، پەیوەندییەکــەش لــەزۆر کاتــدا پەیوەندییەکــی 

ڕاســتەوانەیە، چونکــە هــەم میدیــا پێویســتی بــە زانیــاری 

ــتان  ــەم تیرۆریس ــارەی ڕووداوەکان، ه ــە دەرب ــوێ هەی ن

ــۆ  ــە ب ــاوەری هەی ــی جەم ــدی گەیاندن پێویســتیان بەناوەن

باڵوکردنــەوەی پەیــام و چاالکییەکانیــان، ئــەم دۆخــەش لــە 

ــااڵوەکانى داعشــدا  ــەروبەندى ش ــە س ــدا ل ــاى کوردی میدی

ببــووە  کــوردی  میدیــاى  جــار  زۆر  کــە  دەرکــەوت، 

ــۆنگەیەوە و  ــەو س ــش، ل ــاى داع ــزەرەوەى ئایدۆلۆژی گوێ

ــوان  ــدى نێ ــەری پەیوەن ــی و ڕۆڵ و کاریگ ــۆی گرنگ بەه

ــوون. ــە ب ــە هات ــەم توێژینەوەی ــرۆر ئ ــا و تی میدی

باسی یەکەم: میتۆدنامە

بایەخی توێژینەوەکە:

ئەنجامدانــی توێژینــەوە دەربــارەی میدیــا و شــەڕی تیــرۆر 

بەگشــتی و باڵوکردنــەوەی توندوتیــژی جەنگــی تیــرۆر 

بابەتێکــی گرنگــى جەبرگەرایــە بــۆ ئێســتای هەرێمــی 

ــى  ــتان ماوەیەک ــى کوردس ــەى خەڵک ــەو پێی ــتان، ب کوردس

زۆر ڕووبــەڕووى گرووپــی تیرۆریســتی )داعــش( بــووەوە، 

هــەروەک توێژینەوەکــە هــەم بــۆ ئەکادیمییــەکان گرنگــی 

تایبەتــی خــۆی دەبێــت و دەکرێــت وەک ســەرچاوەیەکی 

زانســتی بەکاربهێنرێــت، هەمیــش لەبــواری پراکتیکــدا 

لێــی  دەتوانــن  کوردســتان  لــە  میدیــا  و  دامــەزراوە 

ســوودمەندبن.

پرسیاری  توێژینەوەکە:

شــوێن  بــە  توێژینەوەکــە  کــە  پرســیار  گرنگتریــن 

وەاڵمدانەوەیــەوە بــووە، ئــەوە بــووە »ئایــا باڵوکردنــەوەی 

لــە  هەبــووە  ڕۆڵــی  کوردیــدا  لەمیدیــای  توندوتیــژی 

ــی تیرۆریســی  )داعــش(؟ هــەروەک  ــی گرووپ بەهێزکردن

توێژینەوەکــە بەشــوێن وەاڵمدانــەوەی چەندیــن پرســیاری 

دیکەشــەوە بــووە لەوانــە:

- ئایــا چــی جۆرێــک لــە میدیــا ڕۆڵــی ســەرەکی و 

کاریگــەری هەبــووە لــە باڵوکردنــەوەی تونــدڕەوى و 

توندوتیژیــدا؟

- شــێوازی کاریگــەری باڵوکردنــەوەی توندوتیژییــەکان 

ــووە؟ ــۆن ب ــاوەر چ ــەر جەم لەس

ــە بارودۆخــی  ــکات ل ــە ب ــا چــۆن مامەڵ - پێویســتە میدی

ــی؟ ــرۆر بەتایبەت ــی تی ــدا، جەنگ جەنگ

ئــەو  وەاڵمدانــەوەی  لەڕێــی  ویســتویەتی  توێــژەر   -

پرســیارە بابەتیانــە بگاتــە دەرەنجــام و وەاڵمــی پرســیاری 

ســەرەکی توێژینەوەکــە بداتــه وه .

ئامانجی توێژینەوەکە:

ئامانجەکانی توێژینەوەکە خۆیان دەبیننەوە لە:

الیەنە نەرێنییەکانی مامەڵەی میدیای کوردی 

لە سەروبەندی شەڕی داعشدا

- زانینــی ئاســت و ڕێــژەی باڵوکردنــەوەی تونــدڕەوى 

ــەر  ــەری لەس ــدا و کاریگ ــای کوردی ــژی لەمیدی و توندوتی

بەهێزکردنــی گرووپــی تیرۆریســتی )داعــش( لەناوچەکەدا.

ــراوە  ــژی باڵوک ــەری ئاســتی توندوتی - دەرخســتنی کاریگ

لەســەر کۆمەڵگــەی  کاریگــەری  لەمیدیــای کوردیــدا و 

ــوردی. ک

- ئاشــکراکردنی ڕادەی دروســتبوونی تــرس و تۆقانــدن بــە 

هــۆی باڵوکردنــەوەی توندوتیژییه كانــی جەنگــی تیــرۆر 

لەمیدیــای کوردیــدا.

- دەرخستنی سروشتی پەیوەندی میدیا و تیرۆر.

جۆرو میتۆدی توێژینەوەکە:

ــی  ــفیەکان(ە، الیەن ــەوە )وەس ــە لەتوێژین ــەم توێژینەوەی ئ

ــی  ــییەکی ئەکادیمی ــی ڕاپرس ــە لەڕێ ــی توێژینەوەک پراکتیک

بەشــێوەی ئۆنالیــن ئەنجامــدراوە و تێیــدا زیاتــر لــە )200( 

ــراون،  ــا وەرگی ــی میدی بەکارهێنــەری کەناڵــە جیاوازەکان

شــرۆڤەی  شــیکارییەوە  میتــۆدی  لەڕێــی  هەروەهــا 

کــراوە، هــەروەک  ڕاپرســییەکە  زانیارییەکانــی  و  داتــا 

پێداچوونــەوەی ئەدەبــی یــان پێشــینەیی بــۆ توێژینەوەکــە 

کــراوە، بــە پشــت بەســتن بەتوێژینەوەکانــی پێشــووتر 

وەرگیــراوی  مــاوەی  ئەکادیمییــەکان.  ســەرچاوە  و 

ــۆ 2015/5/1،  ــووە ب ــی 2014/8 ەوە  ب ــە لەمانگ توێژینەوەک

واتــە بەگشــتی مــاوەی )10( مانــگ شــیکار بــۆ ڕوومــاڵ و 

چۆنێتــی ڕووماڵــی کەناڵــە جیاوازەکانــی میدیــای کــوردی 

ــش(  ــی )داع ــرۆر و گرووپ ــە تی ــەڕی دژ ب ــە ش ــراوە ل ک

وەک ســامپڵ و نموونــەی توێژینەوەکــە، کــە لەالیــەن 

)3( پســپۆڕی بــواری میدیــا کــە هەڵگــری بڕوانامــەی 

ــەر  ــدراوە ب ــۆ ڕاپرســییەکە ئەنجام ــە ب ــۆران پێداچوون دکت

لەباڵوکردنــەوە و دابەشــکردنی بەســەر بەشــداربوواندا.

بواری توێژینەوەکە:

توێژینەوەکە سێ بواری جیاوازی وەرگرتووە:

گرووپــی  چەندیــن  بوونــی  لەگــەڵ  شــوێن:  بــواری 

تیــرۆر  دژی  شــەڕی  چەندیــن  بوونــی  و  تیرۆریســتی 

لەجیهانــدا و لەرۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و باکــوری ئەفریقا، 

توێــژەر هەرێمــی کوردســتانی وەک ســامپڵی توێژینەوەکــە 

هەرێمــی  هەڵبژاردنــی  هۆکارەکانــی  هەڵبــژاردووە، 

کوردســتانیش دەگەڕێتــەوە بــۆ:

ــەڕی  ــی 2014ەوە لەش ــی ئاب ــتان لەمانگ ــی کوردس هەرێم

گرووپــی  لەگــەڵ  بــوو  تیــرۆردا  رووبەڕوبوونــەوەی 

)داعــش(. تیرۆریســتی 

شــەڕی تیــرۆر لەهەرێمــی کوردســتان بابەتێکــی تازەیــە بــۆ 

لێتوێژینــەوە ئەکادیمییــەکان و ســوودی زۆری دەبێــت بــۆ 

ئاسایشــی نەتەوەیــی کــورد.

هەبێــت  زۆری  ســوودی  لەوانەیــە  بیرۆکەیــە  ئــەم 

بــۆ رێکخســتنی کاری کەناڵەکانــی میدیــا لــە هەرێمــی 

کوردســتان لەکاتــی هەبوونــی تەنگــژە و حاڵەتــی ناجێگری 

وەک جەنــگ و شــەڕی تیــرۆر بەتایبەتــی.

)10( مانــگ وەک ســامپڵی کات  بــواری کات: مــاوەی 

ــی 2014/8  ــە مانگ ــە ل ــردراوە، ک ــەوە هەڵبژێ ــۆ لێتوێژین ب

بــۆ مانگــی 2015/5یــە و لــەو ماوەیەشــدا گەورەتریــن 

رووبەڕوبوونــەوەی هێزەکانــی پێشــمەرگەی کوردســتان 

ــە  ــش(، ک ــتی )داع ــی تیرۆریس ــدراون دژی گرووپ ئەنجام

لــەم جەنگــەدا دامەزراوەکانــی میدیــا کوردییــەکان بــە 

بیســتراو و بینــراو و چــاپ و ئۆنالیــن-ەوە ڕووماڵــی 

بەردەوامــی ڕووداوەکانیــان کــردووە و کاریگــەری زۆریــان 

رۆژانە تەنیا لەالیەن 

تیرۆریستانی گرووپی 

)داعش(ەوە زیاتر لە )١٠٠( 

هەزار تویت ئاڕاستەی 

ئەوروپا کراون
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ــاوەر  ــایکۆلۆژیای جەم ــی و س ــی نەتەوەی ــەر ئاسایش لەس

توێژینــەوەی  لەڕێــی  گرنگــە  بۆیــە  بەجێهێشــتووە، 

کاریگەرییــە  ئــەو  چۆنێتــی  و  جــۆر  ئەکادیمییــەوە 

بخرێتــەڕوو و ئاشــکرا بکرێــت.

بــواری بابەتــی: بەکارهێنانــی زۆرتریــن ســەرچاوە و داتــا 

و زانیــاری باوەڕپێکــراوی ئەکادیمــی و شــیکردنەوە و 

ــە. ــت بەتوێژینەوەک ــی پەیوەس ــرۆڤەکردنی ڕاپرس ش

ئامڕازی توێژینەوەکە:

ــەوەی پرســیارەکانی توێژینەوەکــە  ــە مەبەســتی وەاڵمدان ب

و گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی توێژینەوەکــە، توێــژەر ئــەم 

ئامڕازانــەی بەکارهێنــاوە بــۆ کۆکردنــەوەی زانیارییــەکان و 

ــراوەکان: ــا وەرگی شــیکارو شــرۆڤەی زانســتیانەی دات

ــە پشــتی  ــی و زانســتی: توێژینەوەک ــەرچاوەی ئەکادیم س

بەســتووە بــەو کتێبــە زانســتیانەی دەربــارەی بابەتــی 

لەالیــەن  باڵوکراونەتــەوە  و  نووســراون  توێژینەوەکــە 

بــەو  بەســتووە  پشــتی  هەروەهــا  ئەکادیمییەکانــەوە، 

توێژینــەوە زانســتیانەی پێشــتر دەربــارەی پەیوەنــدی میدیا 

و تیــرۆر بەگشــتی و باڵوکردنــەوەی توندوتیــژی لەمیدیــادا 

ئەوەشــدا چەندیــن جۆرنــاڵ  لەگــەڵ  باڵوکراونەتــەوە، 

)گۆڤــار(ی ئەکادیمــی وەک ســەرچاوە بەکارهێنــراون.

ڕاپرســی: لەپێنــاو کۆکردنــەوەی داتــا و زانیــاری پێویســت 

ــن پرســیاری  ــن، چەندی ــی ڕاپرســی بەشــێوەی ئۆنالی لەڕێ

پەیوەســت بەتوێژینەوەکە ئاڕاســتەی بەشــداربووان کراوە، 

کــە لــە ســەرچاوە ئاســاییەکاندا ئــەو زانیاریانــە بەردەســت 

ناکــەون، چونکــە بابەتــی لێتوێژینەوەکــە تازەیــە.

ئاستەنگەکانى بەردەم  توێژینەوەکە:

توێژەر رووبەڕووی چەند کێشەیەک بۆتەوە لە بەئەنجام 

گەیاندنی ئەم توێژینەوەیەدا:

ــارەی توێژینەوەکــە ســنورداربووە، بەهــۆی  مــەودا و قەب

و  نووســراوە  ئەکادیمــی  جۆرناڵێکــی  بــۆ  ئــەوەی 

ئەنجامــدراوە، ئــەوەش نەیتوانیــوە وردەکاری ســەرجەم 

کەناڵــەکان و ســامپڵی زیاتــر بــۆ توێژینەوەکــە وەربگیرێت.

واتــە  ناســەرەکی  زانســتی  ســەرچاوەی  کەمــی   -1

پێشــتر  زانیاریانــەی  و  داتــا  ئــەو   )Secondary Data(

و  ڕۆژنامــە  و  کتێــب  و  لەجۆرنــاڵ  باڵوکراونەتــەوە 

کەناڵەکانــی دیکــەدا، دەربــارەی ســامپڵی توێژینەوەکــە 

ــتییەوە  ــی زانس ــی ڕاپرس ــداوە لەڕێ ــژەر هەوڵی ــە توێ بۆی

ــە  ــەرەکی وات ــای س ــان دات ــی ی ــاری بنچینەی ــا و زانی دات

)Primary Data(  دروســت بــکات، کــە ئــەوەش ســوودی 

زۆری بــۆ توێژینەوەکانــی داهاتــوو دەربــارەی بابەتــی 

لێتوێژینەوەکــە دەبێــت بــۆ توێــژەران.

2- کەمــی توێژینەوەیەکــی پێشــوەخت، دەربــارەی میدیــا 

بەزمانــی  و  کوردســتان  لەهەرێمــی  تیــرۆر  شــەڕی  و 

ــن ســەرچاوەی  ــووە زۆرتری ــژەر ناچارب ــە توێ ــوردی بۆی ک

ئینگلیــزی بەکاربهێنێــت.

چەمک و زاراوەکان:

ــەی  ــی وا پێناس ــی بەریتان ــی کامبریدج ــا : فەرهەنگ میدی

میدیــای کــردووە کــە ناوەندێکــی گواســتنەوە و گەیاندنــی 

ــت وەک  ــک پێکدێ ــە گرووپێ ــاوەر و ل ــە جەم ــە ب زانیاریی

ئینتەرنێــت، تەلەفزیــۆن، ڕۆژنامــە و گۆڤــار و ڕادیــۆ، 

ــە. ــڕازە، هۆ-ی ــا هــۆکارە، ئام هەروەهــا میدی

ئــەو  جەمــاوەرەوە:   بــە  پەیوەندیکــردن  هۆیەکانــی 

هــۆکارە نوێیانــەن کــە بــە هــۆی ئەوانــەوە پەیــام و هــزر 

ــان پێدەگەیەنرێــت لەهــەر کوێیــەک  ــاری و بیروڕای و زانی

بــن، بۆیــە پەیوەندیــکار یان پەیامنێر پەیامەکانی ئاڕاســتەی 

ــان چاپکــراون وەک  ــەش ی ــەو هۆکاران خەڵکــی دەکات، ئ

ڕۆژنامــە و گۆڤــار و کتێــب و باڵوکــراوە و شــێوە و وێنــە، 

یــان بیســتراون وەک ڕادیــۆ، یــان بیســتراو و بینــراون 

ئیشــی  هۆکارانــە  ئــەو  ســینەما،  و  تەلەفزیــۆن  وەک 

ــیارکردنەوە و  ــی و هۆش ــتەکردن و رێنمای ــا و ئاڕاس میدی

ــەن)1(. ــیش دەک ــەوە و جاڕس حەواندن

تیرۆریــزم: وەک زاراوە، تیرۆریــزم، لــە وشــەی تیــرۆر 

ــم  ــان ڕژێ ــای سیســتم ی ــەدا بەمان ــراوە کــە لەبنچین وەرگی

دێــت، بەشــێوەیەکی گشــتی بەکارهێنانــی توندوتیژییــە 

ــیی، وەک  ــی سیاس ــە مەهامێک ــتن ب ــتی گەیش ــە مەبەس ب

دانانەوەی بۆمب و تەقینەوەکان لەشــوێنە گشــتییەکان)2(. 

و  کوشــتن  وەک  توندوتیــژی  کردەوەیەکــی  هــەر 

ــچ  ــادەی هی ــە ئام ــی ک ــی مەدەن ــی هاواڵتیان بریندارکردن

رووبەڕوبوونــەوەی جەنــگ نیــن و لەشــوێنە گشــتییەکاندا 

ــان  ــرۆر ی ــت تی ــن پێیاندەوترێ ــی رۆژانەیان ــەرقاڵی ژیان س

کــردەی تیرۆریســتی)3(.

و  زاراوە  چەنــد  زمانەوانییــەوە  لــەڕووی  داعــش: 

داعــش  تیرۆریســتی  گرووپــی  بــۆ  دەســتەواژەیەک 

بەکاردەهێنرێــن لەوانــە »دەوڵەتــی ئیســالمی لەعێــراق و 

شــام«، یــان » خەالفەتــی ئەبوبەکــر بەغــدادی«، هــەروەک 

چەنــد دەســتەواژەیەکی کورتکــراوەش بەتایبــەت لەزمانــی 

 ISIS، ISIL، IS or( :ــە ــن لەوان ــدا بەکاردەهێنرێ ئینگلیزی

لــەڕووی   ،  )4()  Islamic state in Iraq and Levant

بابەتییــەوە: داعــش، گرووپێکــی جیهــادی ســوونی عەرەبی 

تونــدڕەون لــە عێــراق و ســووریا، کار دەکــەن بــۆ نانەوەی 

ئــاژاوە و دروســتکردنی نائارامــی کۆمەاڵیەتیی و سیاســیی، 

بــە مەرامــی دروســتکردنی دەوڵەتێکــی خەالفەتــی ئیســالم 

ــن  ــدا چەندی ــەڵ ئەوەش ــالم، لەگ ــی ئیس ــەر بنەماکان لەس

گرووپــی تــری تیرۆریســتی و چەندیــن تیرۆریســتی دیکەی 

ــەوە)5(. ــەم گرووپ ــاو ئ ــە ن ــی دیکــە چوونەت واڵتان

توندوتیــژی میدیایــی: بنەمــای پەیدابوونــی توندوتیــژی 

ــەکان و  ــەواری جەنگ ــەری و ئاس ــۆ کاریگ ــەوە ب دەگەڕێت

ڕووداوە سروشــتییەکان، لەســەردەمی نوێی ئێســتادا میدیا 

لــە زۆر کاتــدا بۆتــە ناوەندێکــی ئەکتیڤــی گواســتنەوە 

بۆیــە  لەکۆمەڵگەکانــدا،  توندوتیــژی  باڵوکردنــەوەی  و 

دەتوانرێــت بوترێــت میدیــا ناوەندێکــی گرنگــی گەیاندنــی 

باڵوکردنــەوەی  پێویســتە  لەبەرئــەوە  توندوتیژییــە، 

توندوتیــژی لەمیدیــادا رێکبخرێــت)6(.

باسی دووەم: چوارچێوەی تیۆری

یەکەم: میدیا و تیرۆر

ناوەندەکانــی  کــە  پێیانوایــە  میدیــا  بــواری  پســپۆڕانی 

ــا لەگــەڵ  ــا بەتایبەتیــش ئینتەرنێــت و سۆشــیال میدی میدی

ــەوەی  ــۆ باڵوکردن ــەرن ب ــدی زۆر کاریگ ــۆن ناوەن تەلەفزی

لەجیهانــدا.  تیرۆریســتییەکان  گرووپــە  پڕوپاگەنــدەی 

 )cyber terrorism( تەنانــەت لــەزۆر بارودۆخــدا زارەوەی

بەکاردەهێنرێــت،  ئەلیکترۆنــی  تیرۆریســتی  بەواتــای 

بــۆ هێرشــی  لەســەرەتادا  زاراوەیــە  ئــەم  هەرچەنــدە 

کۆمپیوتــەری، واتــە بــۆ تێکشــکاندنی سیســتمی دژ بەیــەک 

لەنــاو تۆڕەکانــدا بەکارهێنــراوە، بــەاڵم لەئێســتادا بەهــۆی 

میدیــای  لەتۆڕەکانــی  تیرۆریســتان  وەرگرتنــی  ســوود 

ــک)7(. ــووە بەفاکتێ ــە ب ــەو زاراوەی ــن ئ ئۆنالی

ناوەنــدی گەشــەپێدانی بەرگــری دژی تیــرۆر کــە بەشــێکە 

توێژینەوەیەکــدا  لــە  تورکیــا  لــە  ناتــۆ  لەرێکخــراوی 

لــە  ئینتەرنێــت  بەکارهێنانــی  کــە  ڕوونیکردۆتــەوە 

ســااڵنێکی زۆرەوە بــۆ دەســتکەوتنی بەرژەوەنــدی لەالیــەن 

بەکارهێنــراوە،  نایاســایی  بەشــێوەی  گرووپەکانــەوە 

هۆکارگەلێــک هــەن کــە وایکــردووە میدیــای ئۆنالیــن 

ســەرنجی گرووپــە تیرۆریســتییەکان ڕابکێشــێت و ســوودی 

لێببینــن، کــە ئەمانــەی خــوارەوەن)8(:

ــەر  ــە لەه ــاکات، وات ــت ن ــەیەک دروس ــوێن، کێش -  ش

بــۆ  هێرشــەکە  دەتوانرێــت  بێــت،  دنیــا  شــوێنێکی 

جوگرافیــای دوور ئەنجامبدرێــت، تەنانــەت ئەگــەر لــە 

بێــت. زیرەکیشــەوە  مۆبایلــی  بەکارهێنانــی  ڕێگــەی 

بەخێرایــی  دەتوانرێــت  تیرۆریســتییەکان  چاالکییــە   -

بــۆ  نابێــت  زیــادە  بەکاتــی  پێویســتی  ئەنجامبدرێــن، 

ڕووداوی  ئەنجامدانــی  لەکاتــی  تەنانــەت  ئامــادەکاری، 

هەبێــت  خێــرا  کاردانــەوەی  دەتوانرێــت  تیرۆرێســتیدا 

.)”cyber-revenge(

ــن  ــراو کەمتری ــت بەشــێوەیەکی ئاســان و خێ -  دەتوانرێ

میدیای کوردی بەبێ بوونی 

هیچ فلتەرێک هەموو 

جۆرێک لەهەواڵ و چاالکییە 

توندوتیژییەکان و دیمەنە 

نامرۆییەکانی گرووپی 

تیرۆریستی داعشیان 

باڵوکردۆتەوە
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سیســتمی  ســەر  بــۆ  ئۆنالیــن  هێرشــی  تێچــوون، 

کۆمپیوتــەری هێــزی بەرامبــەر ئەنجامبدرێــت بــە نــاردن و 

ڤایــرۆس. باڵوکردنــەوەی 

ــێوەی  ــبەر بەش ــی بەکارهێنەر-هێرش ــت کەس -  دەتوانرێ

چاالکییەکانــی   ،)anonymous( نەناســراو   کەســێکی 

ئەنجامبــدات.

و  بەڵگــە  دەستخســتنی  بــۆ  ئاســانە  ڕێگەیەکــی    -

کەســایەتییە  دژی  بەکارهێنانەوەیــان  و  دۆکیومێنــت 

سیاســییەکان. پارتــە  و  سیاســییەکان 

-  نرخی بەکارهێنانی هەرزانە و هێرشــە تیرۆریســتییەکان 

لەبەرامبــەردا قازانجی زۆر پەیدا دەکەن.

لێــرەوە دەردەکەوێــت کــە گرووپــە تیرۆریســتییەکان، 

بەکارهێنانــی  لــە  هەیــە  گرنگیــان  ئامانجێکــی  چەنــد 

ــتی،  ــا بەگش ــی میدی ــی و ناوەندەکان ــت بەتایبەت ئینتەرنێ

لەکۆمەڵگەکانــدا،  تــرس  دروســتکردنی  بــۆ  ئەویــش 

بــۆ  زۆر  ئابــوری  داهاتێکــی  دەســتکەوتنی  هەروەهــا 

چاالکییەکانیــان، لەگــەڵ ئەوەشــدا بــۆ هەاڵواردنــی پارتــە 

دژەکانیــان. سیاســییە 

لەجەنگــی تیــرۆردا ناوەنــدە گشــتییەکانی هەواڵــی میدیایی 

ــی  ــە کات ــەت ل ــتنەوە، بەتایب ــۆ گواس ــک ب ــە ناوەندێ دەبن

دەســتگیرکردنی ســەرکردەیەکی دوژمنــدا، لــە کاتێکــی 

ــاوەوە  ــە جەمــاوەر لەن زۆر کەمــدا هەواڵەکــە دەگەیەنرێت

و دەرەوەی واڵت لــە سەرانســەری جیهــان، بەبــێ ئــەوەی 

ناوەندەکانــی هــەواڵ پــەی بــەو هەڵــە گەورەیــە ببــەن کــە 

ــی  ــی ناوەندەکان ــت ڕۆڵ ــا دەتوانێ دەیکــەن، چونکــە میدی

لێکۆڵینــەوە بگێڕێــت و وزە دەدات، تەنانــەت زۆرجــار 

کــرداری تۆقێنــەر لەشــێوەی خــوالوە یــان دووبارەکردنەوە 

زانیارییــەکان باڵودەکاتــەوە تــا ئــەو ڕادەیــەی ڕووداوەکان 

دەکات بەفاکتێکــی ترســێنەر الی وەرگــر)9(.  

بەشــێوەیەکی گشــتی میدیــا بەســەرجەم جۆرەکانییــەوە 

و بــە تایبەتیــش تەلەفزیــۆن و ئینتەرنێــت – میدیــای 

ــی  ــە بەجیهانیکردن ــوو ل ــەرەکیان هەب ــی س ــن، ڕۆڵ ئۆنالی

تیــرۆر و بەجیهــان ناســاندنی رێکخــراوە تیرۆریســتییەکان، 

ئــەوەش لــە ڕێــی باڵوکردنــەوەی چەنــد بــارەی هەواڵــی 

ڕووداوەکــەی  جەنگــەکان،  و  سیاســیی  توندوتیژییــە 

11ی ســێپتەمبەری 2001 و پەخشــی بەردەوامــی میدیــای 

ئەمەریکــی دەربــارەی ڕووداوەکــە و هەواڵــە گه رمه كانــی 

ئەمەریکــی  کۆمەڵگــەی  الی  فاکتێکــی  ڕووداوەکــە 

ــەک  ــە هاوپەیمانێتیی ــتی ب ــان پێویس ــە جیه ــتکرد ک دروس

هەیــە بەســەرۆکایەتی ئەمەریــکا لــە شــەڕی تیــرۆردا، 

ــا  ــت لــە دەرئەنجامــدا کــە میدی ئــەوەش بــوو بــە فاک

ڕۆڵێکــی بــااڵی تێــدا بینــی، کــە ئــەوەش پێدەوترێــت 

زمانگــی جەنــگ لەمیدیــادا)10(.

لەســەردەمی ئێســتادا ئەســتەمە تیــرۆر پشــتگوێ بخرێــت، 

لەهــەر گەشــتێکی هەواڵــدا تەلەفزیــۆن پیشــانمان دەدات، 

ــایت و  ــب س ــۆن و وێ ــار و تەلەفزی ــە و گۆڤ ــە ڕۆژنام ل

ــەوە،  ــارە باڵودەکرێن ــەوە و دووب ــۆ هــەر باڵودەکرێن ڕادی

ــکاری  ــاوی و تاوان ــەی خوێن ــتی، وێن ــردەوەی تیرۆریس ک

کردنیــان  لەتوپــەت  و  مرۆڤــەکان  کوشــتنی  نامرۆیــی، 

ــتییەکان،  ــوێنە گش ــش لەش ــەوە و زۆرجاری ــەن مرۆڤ لەالی

ئــەو هــەواڵ و دیمەنانــە وا لەمرۆڤــی ســەردەمی ئێســتا 

بیرکردنــەوە  کــردووە  ئەســتەمی  میدیــا  کــە  دەکــەن 

لەتیــرۆر لەهــزری بەرێتــە دەرەوە)11(.

تیرۆریســتان هاوپەیمانێتییەکــی بەهێزیــان دۆزیوەتــەوە 

هاوکاریــان  دەکرێــت  کــە  میدیــاوە  مــاس  لەڕێــی 

بــکات لــە بەدەســتهێنان و سەرنجڕاکێشــانی ســەرنجی 

جەمــاوەردا و خواســتەکانی گرووپــە تیرۆریســتییەکان. 

مارشــاڵ ماکلۆهــان یەکێــک لەتوێــژەرە بەناوبانگەکانــی 

بــواری مــاس میدیــا دەڵێــت: »بەبــێ کۆمیونیکەیشــن 

)پەیوەندیکــردن( تیرۆریــزم بوونــی نابێــت«، ئــەوەش 

پێکهاتــەی الوازی میدیایــە کاتێــک فۆکــەس دەخاتــە ســەر 

ــی  ــان ڕووماڵ ــی ی ــا ڕەگــەزی هەواڵ ــرۆر تەنی ــاردەی تی دی

زانیــاری نادۆزێتــەوە، بەڵکــو ناڕاســتەوخۆ و بەبــێ ویســت 

چاالکییەکانــی  گوێــزەرەوەی  ناوەندێکــی  بــە  دەبێــت 

تیرۆریســتان)12(.

دووەم: میدیا و باڵوکردنەوەی توندوتیژی

هونــەری باوەڕپێکــردن و قایلکــردن، لەگــەڵ پڕوپاگەنــدە 

و  لەسیاســەت  کاریگــەرن  و  مێژوویــی  ئامڕازێکــی 

رێکخســتنی کۆمەڵگــە و لەکاتــی جەنگــدا بــە تایبــەت 

لــە باڵوکردنــەوەی توندوتیــژی لەمیدیــادا کاریگــەری زۆر 

لەســەر توێژەکانــی کۆمەڵگــە بەجێدەهێڵێــت و زۆرجاریش 

ــە ڕێگــەی  ــە ل ــە درێژمــەودا دەبێــت، بۆی ــەو کاریگەریی ئ

باڵوکردنــەوەی توندوتیژییــەوە کــە زۆرجــار ناوەندەکانــی 

هەندێــک  بــە  زۆر  ســوودی  دەدەن  ئەنجامــی  میدیــا 

ــن )13(. ــت دەگەیەن ــان تیرۆریس ــدڕەو ی ــی تون گرووپ

یەکێــک لــەو گرووپــە تیرۆریســتیانەی کــە لــە مــاوەی 

ــژی و  ــڕ لەتوندوتی ــە شــەپۆلێکی پ ــی 2014ەوە ب حوزەیران

دیمەنــی نامرۆیــی بەشــێکی زۆری تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان 

و تەنانــەت میدیــای گشــتی پڕکــرد لــە توندوتیــژی و 

ســوتاندن و چەندیــن  و  مــرۆڤ  ســەربڕینی  دیمەنــی 

دیمەنــی تاوانــی دیکــەی توندوتیژیــی هاوشــێوە، گرووپــی 

تیرۆریســتی »داعــش« بــووە هــۆی تــرس و تۆقاندنــی  

کۆمەڵگــەکان و ئــەوەش ورە و ئیــرادەی تاکەکانــی بێهێــز 

کــرد و کاریگــەری زۆری کــردە ســەر ئاسایشــی نەتەوەیــی 

ــان.)14(  واڵت

باڵوکردنــەوەی ڤیدیــۆ و وێنــەی دیمەنــە توندوتیژییــەکان 

لەالیــەن گرووپــە تیرۆریســتییەکان لەجیهانــدا، نــەک تەنیــا 

کۆمەڵگــە  و  منــدااڵن  لەســەر خێزانــەکان،  کاریگــەری 

تیــرۆر  توندوتیــژی  باڵوکردنــەوەی  بەڵکــو  کــردووە، 

لەمیدیــادا هۆکارێکــی کاریگەربــووە بــۆ دروســتکردنی 

بــەرەی هاوپەیمانــی و هێرشــکردنە ســەر ئــەو گرووپانــە 

لەڕێــی هێرشــی ئاســمانییەوە، بۆیە لەهەندێــک بارودۆخی 

ناجێگیــر و بەتایبەتیــش لەکاتــی جەنگــدا دانانــی سانســۆر 

ــە  ــاری، وێن ــا و زانی ــەوەی دات ــی باڵوکردن ــان فلتەرکردن ی

ــار  ــە زۆرج ــەکان لەوانەی ــگ و تاوانکاریی ــۆی جەن و ڤیدی

ئارامــی  پاراســتنی  بــۆ  بێــت  گونجــاو  چارەســەرێکی 

کۆمەڵگــە و باڵونەبوونــەوەی تــرس و تۆقانــدن و نەبوونــی 

ــتی)15( ــە بەگش ــەر کۆمەڵگ ــڤ لەس ــەری نێگەتی کاریگ

سێیەم: پڕوپاگەندە لەکاتی جەنگدا

لــەدوای ڕووداوی 11ی ســێپتەمبەری 2001 و باڵوکردنــەوەی 

ــاوی  ــە بەرچ ــاوەرەکان ب ــی ت ــن و داتەپین ــی کەوت دیمەن

تەلەفزیۆنــەکان،  ڕاســتەوخۆی  پەخشــی  و  خەڵــک 

ــرۆر  ــەوەکان دژی تی ــەر کاردان ــی زۆری لەس کاریگەرییەک

ــێپتەمبەری  ــۆ ڕووداوی 11ی س ــەوە ب دروســتکرد، بەگەڕان

2001 تێدەگەیــن کــە میدیــا رووبــەڕووی کێشمەکێشــی 

تێگەیاندنــی کۆمەڵگــەی ئەمەریکــی بــۆوە لەڕووداوەکــە، 

کاریگەرییەکانــی  دوای  لــە  دەرئەنجامەکــەی  ئــەوەش 

تیــرۆر  شــەڕی  لــەدژی  کاردانــەوە  و  ڕووداوەکــە 

)ئوســامە  پڕوپاگەنــدەی  شــەپۆلی  کاتێــک  دەرکــەوت، 

ــدە  ــتی ئەلقاعی ــراوی تیرۆریس ــەرۆکی رێکخ ــن الدن( س ب

لەمیدیاکانــەوە بــەرەو خۆرئــاوا )ئەوروپــا و ئەمەریــکا( 

شــەپۆلی  هەڵمەتــی  بەپێچەوانەشــەوە  دەســتیپێکرد، 

پڕوپاگەندەکانــی خۆرئــاوا و )جــۆرج بــوش( ســەرۆکی ئــەو 

کاتــی ئەمەریــکا بــە پێچەوانــەوە بــۆ شــەڕی دژی تیــرۆر 

دەســتپێکرد، میدیــا ڕۆڵــی ســەرەکی بینــی لەباڵوکردنەوەی 

ســەرکردەکانی  سیاســیی  گوتــاری  پڕوپاگەنــدەکان، 

وەک )تۆنــی بلێــر و جــۆرج بــوش ...هتــد(، لــەدوای 

هێرشــەکانی 11ی ســێپتەمبەر بەشــێکی زۆریــان الیەنــی 

ســۆزیان زۆر تێدابــوو، بۆیــە ئەرکــی میدیایــە کــە فلتــەری 

گوتــاری سیاســیی بــکات و ڕێگــری لــە پڕوپاگەنــدەی 

سیاســیی بــکات لــە ڕێگــەی گوتــارە سیاســییەکانەوە، بــەاڵم 

ــرد.)16( ــەی جێبەجێنەک ــەو ئەرک ــا ئ ــەدا میدی ــەو قۆناغ ل

پێیوایــە  ڕامیــاری  بــواری  زانــای  الســوێڵ  هاڕۆڵــد 

کۆمەڵگــەی  هــزری  حکومەتــەکان  و  سیاســەتوان  کــە 

و  کــردووە  گۆشــەگیر  زۆر  ترســێکی  بــە  خۆرئاوایــان 

ــرۆر  ــی تی ــەگیری ترس ــان گۆش ــتریا تاکەکانی ــاڕادەی هس ت

پێویستە لەبارودۆخی 

بوونی جەنگ و 

تەنگژەکاندا سانسۆر 

لەسەر میدیا دابرنێت
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ــراون  ــش راهێن ــی وەک داع ــتە گرووپێک ــەوە، ڕاس کردۆت

ــیان  ــووری باش ــای ئاب ــا توان ــراون، هەروەه ــەک ک و پڕچ

لەپشــتە، بــەاڵم نابێــت بیریشــمان بچێــت کــە گرنگتریــن 

کۆمەڵگــەی  لەســەر  ئەنجامــداوە  پڕوپاگەندەیــان  کاری 

خۆرئــاوا بەتایبەتیــش کــە توانیویانــە ڤیدیــۆ و وێنــەی 

لــە  لێزانانــە  نامرۆییەکانیــان  تاوانــە  پڕۆفێشــنااڵنەی 

ناوەنــدە میدیاییــە هەســتیارەکان بــۆ کۆمەڵگــەی خۆرئــاوا 

و جیهــان باڵوبکەنــەوە بــە تایبەتیــش ڤیدیۆکانیــان لــە 

)YouTube( و گوتــار و پەیامەکانیــان لەتــۆڕی کۆمەاڵیەتــی 

تویتــەر )17( لێــرەوە کاریگــەری و ڕۆڵــی میدیــا لــە 

ــە پێویســتە  ــت بۆی ــدە دەردەکەوێ دروســتکردنی پڕوپاگەن

ــتکردنی  ــت لەدروس ــش بکرێ ــت و رێگری ــا رێکبخرێ میدی

پڕوپاگەنــدە لەمیدیاکانــەوە بــۆ گرووپــە تیرۆریســتییەکان، 

ــت. ــرۆر کۆتایــی دێ ــدی تی چونکــە تەنیــا لەبەرژەوەن

چوارەم: شەڕی تیرۆر لەعێراق 

ــەر  ــاوکاری ه ــکا ه ــاردا، ئەمەری ــەڕی س ــەردەمی ش لەس

بووایــە  یەکێتــی ســۆڤیەت  حکومەتێکــی دەکــرد دژی 

بەالیــەوە گرنــگ نەبوو شــێوازی دەوڵەت و حکومەتەکە چ 

جۆرێکــە، ئەمەریــکا لــەدوای »شــەڕی ســارد« رووبــەڕووی 

ئیســالمییە  گرووپــە  کــە  بۆتــەوە،  تیــرۆر«  »شــەڕی 

تیرۆریســتییەکان ســاڵی 1993 هەوڵیاندا تاوەری »ســەنتەری 

جیهانــی بازرگانــی) World Trade Center(، بتەقێننــەوە، 

هەروەهــا ســاڵی 1998 باڵیۆزخانەکانــی ئەمەریــکا لــە کینیــا 

و تەنزانیــا بۆمبڕێژکــران، دواتریــش پەالمارەکانــی 11ی 

ــدا  ــەو هێرشانەش ــی ئ ــاڵی 2001، لەوەاڵم ــێپتەمبەر لەس س

ــە ئەفغانســتان  ــان ل ــردە ســەر تاڵیب ــکا هێرشــی ک ئەمەری

ــکا پەالمــاری عێراقــی دا  و دواتریــش ســاڵی 2003 ئەمەری

ــە دەســەاڵت و  ــە خــوارەوەی ســەدام حســێن ل ــۆ هێنان ب

ــەدا .)18( ــی لەواڵتەک ــەدی دیموکراس هێنان

ــرۆر  ــەی شــەڕی تی ــی دیک ــراق چــووە قۆناغێک ــر عێ دوات

کــە بەشــەڕی مەزهەبــی ناوخۆیــی عێــراق ناســراوە و 

لەالیــەن گرووپــە تونــدڕەوە ســونییەکانەوە دەســتیپێکرد. 

ــۆ  ــەوە ب ــەرچاوەکانیان  دەگەڕێت ــە س ــە  ک ــەو گرووپان ئ

کــە  جیهــاد(  و  )تەوحیــد  تیرۆریســتییەکانی  گرووپــە 

لەالیــەن زەرقاوییــەوە ســاڵی 2002 دامەزرابــوون، دواتریش 

ــتی  ــراوی تیرۆریس ــەوە رێکخ ــن الدن ــامە ب ــەن ئوس لەالی

ئەلقاعیــدە لەعێــراق چاالکییــەکان ئەنجامــدەدا، بــەاڵم 

ــاڵی 2006  ــاوی س ــعەب زەرق ــو موس ــی ئەب ــەدوای مردن ل

گرووپــی تیرۆریســتی دەوڵەتــی ئیســالمی لــە عێــراق 

دەســتی بەچاالکــی کــرد دواتریــش لــە نیســانی 2013دا 

دەوڵەتــی  بــۆ  گــۆڕی  ناوه كــه ی  بەغــدادی  ئەبوبەکــر 

ئیســالمی لەعێــراق و شــام )داعــش(، لــە مانگــی 2013/12دا 

داعــش چاالکییەکانــی هێنایــەوە عێــراق بــۆ دژایەتیکردنــی 

دەوڵەتــی  عێــراق و لەتەممــوزی 2014دا شــاری مووســڵی 

داگیرکــرد )19(.

پێنجەم: شەڕی تیرۆر )داعش( و ڕووماڵی میدیا

و  ناســێنراوە  تیرۆریســتی  گرووپێکــی  وەک  »داعــش« 

جیهــان رووبــەڕوی وەســتاوەتەوە، ئــەم گرووپــە چەندیــن 

باڵوکردنــەوەی  بــۆ  دامەزرانــد  میدیایــی  ناوەنــدی 

پەیامەکانیــان، ڤیدیــۆ و وێنــەی تاوانەکانیــان، جگەلــەوەش 

ــەر  ــە بەرامب ــش وات ــای دژی ــتەوخۆ میدی ــە ناڕاس توانیویان

لەســوودی خۆیــان بەکاربهێنــن. بەتایبەتیــش دروســتکردنی 

تــۆڕە  لــە  ناوەندانــەی  و  پەیــج  و  ئەکاونــت  ئــەو 

کۆمەاڵیەتییەکانــی وەک )فەیســبووک، تویتــەر، یوتیــوب و 

هتــد( دروســتیانکرد، چونکە تیرۆریســتان میدیــا بەکاردێنن 

بــۆ باڵوکردنــەوەی تــرس و تۆقانــدن لەکۆمەڵگــەدا، هــەر 

ــا  ــەو ســۆنگەیەوە ســەرۆک وەزیرانــی پێشــووی بەریتانی ل

مارگریــت تاچــەر دەڵێــت: »بانگەشــەی میدیــا ئۆکســجینە 

ــتان)20(. ــۆ تیرۆریس ب

ــی  ــە بۆچ ــەوە ک ــەوە بدەین ــی ئ ــەوێ وەاڵم ــەر بمان ئەگ

تیرۆریســتان میدیــا بەکاردەهێنــن دەتوانیــن بگەینــە ئــەو 

لەنێــوان  ڕاســتەوانە  پەیوەندییەکــی  کــە  تێگەیشــتنەی 

میدیــا و تیــرۆردا بوونــی هەیــە، لەالیــەک پەالمــارە 

تیرۆریســتییەکان ڕووداون و هەواڵن و دەبێت و پێویســتە 

بــە  ناڕاســتەوخۆ  ئــەوەش ســوودی  بکرێــن،  ڕوومــاڵ 

گرووپــە تیرۆریســتییەکان دەگەیەنێــت، لەالیەکــی دیکــەوە 

میدیــا پێویســتی بــە جەمــاوەر و ڕایگشــتی هەیــە، بۆیــە 

پێویســتە ڕووداوەکان بــۆ جەمــاوەر بگوازێتەچــوە بــۆ 

ــت. ــەردەوام بێ ــەوەی ب ئ

ــە یەکگرتووەکانــی  ــە ویالیەت بەپێــی توێژینەوەیــەک کــە ل

ئەمەریــکا ئەنجامدراوە، النیکەم هەر ماڵێک تەلەفزیۆنێکی 

ــە، هەروەهــا هەمــوو تاکێکــی ئەمەریکــی نزیکــەی  تێدای

)4( کاتژمێــر ســەیری تەلەفزیــۆن دەکات کــە ئــەو کاتــەش 

ــە،  ــە قوتابخان ــکا ل ــی ئەمەری ــەی خەڵک ــەو کات ــرە ل زیات

خوێندنــەوە و چاالکییــە فیزیکییەکانــی دیکــە بەســەری 

ســەرەکی  ســەرچاوەیەکی  وەکــو  هەروەهــا  دەبــەن، 

دەســتکەوتنی زانیــاری تەلەفزیــۆن بەکاردێنــن، هــەروەک 

توێژینەوەکــە دەریخســتووە کــە پەیوەنــدی تەلەفزیــۆن و 

ــت،  ــڤ بێ ــی پۆزەتی ــە پەیوەندییەک ــەرج نیی ــاوەر م جەم

هەرچەنــدە دەتوانێــت هێــزی تەلەفزیــۆن بــۆ کاری باشــە 

بەکاربهێنرێــت، بــەاڵم لــە ئێســتادا دەرکەوتــووە کــە 

ــەوەی  ــۆ باڵوکردن ــووە ب ــاش ب ــی ب ــۆن ناوەندێک تەلەفزی

توندوتیــژی و دروســتکردنی کەمپەیــن دژی ئاشــتی وەک 

شــەڕی تیــرۆر لــە عێــراق و شــەڕەکانی دیکــەی تیــرۆر لــە 

ــدوون)21( . ــەی زین ــدا نموون ئێســتای جیهان

وێنســتۆن  گێژەڵۆکــە«  »کۆکردنــەوەی  لەکتێبــی 

چەرچــڵ ڕوونیکردۆتــەوە کــە چــۆن هیتلــەر میدیــای 

ڕازیکردنــی  بــۆ  بەکارهێنــا  خــۆی  بەرژەوەنــدی  لــە 

ــۆی  ــی خ ــەاڵتی تاکەکەس ــی دەس ــاوەر و بەهێزکردن جەم

و دروســتکردنی دوژمنــی زیاتــر و دروســتکردنی جەنــگ 

دژی ئەڵمانــەکان)22(، هــەروەک نــوام چۆمســکی لــە 

ڕەزامەنــدی«  »دروســتکردنی  دۆکیومێنتــاری  فیلمــی 

هەمــان بابەتــی ڕوونکردۆتــەوە و باســی لەوەکــردووە 

و  ڤێتنــام  جەنگەکانــی  ڕووماڵکردنــی  لــە  میدیــا  کــە 

جەنگــی کەنــداوی فــارس هەمــان تاکتیکــی بەکارهێنــاوە، 

لەڕووماڵــی جەنگــەکان و  ناتوانێــت  هەروەهــا میدیــا 

ڕووداوە سیاســییە گه رمــه كان خــۆی بــەدوور بگرێــت لــە 

باڵوکردنــەوەی توندوتیــژی ئــەوەش بەزیانــی دیموکراســی 

تونــدڕەوەکان دەبێــت. لەبەرژەوەنــدی الیەنــە  و 

شەشەم: : سۆشیال میدیا و شەڕی )داعش( 

میدیــای  تۆڕەکانــی  یــان  کۆمەاڵیەتییــەکان،  تــۆڕە 

کۆمەاڵیەتــی کــە بــە )Social Media( ناســراون، وەک 

تــۆڕی  چەندیــن  و  یوتیــوب(  فەیســبووک،  )تویتــەر، 

ــتادا  ــتییەکانەوە لەئێس ــە تیرۆریس ــەن گرووپ ــە، لەالی دیک

بەکاردەهێنرێــن و وێنــە و ڤیدیــۆ و پەیامەکانیــان لەڕێــی 

تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان ئاڕاســتەی جەمــاوەر دەکــەن، 

بەپێــی راپۆرتێکــی ڕۆژنامــەی )دەیلــی مەیلــی( بەریتانــی 

ــش( ــی )داع ــتانی گرووپ ــەن تیرۆریس ــا لەالی ــە تەنی رۆژان

ــا  ــتەی ئەوروپ ــت ئاڕاس ــەزار توی ــە )100( ه ــر ل ەوە زیات

کــراون کــە ئــەوەش کاریگــەری لەســەر ئاسایشــی ئەوروپــا 

زۆر دەبێــت، ئــەوەش وایکــردووە کــە گەنجــان هانبــدەن 

بــۆ ئــەوەی بچنــە ڕیزەکانــی گرووپــە تیرۆریســتییەکان 

هــەر بۆنموونــە لــە 2015 ســێ کچــی بەریتانــی چوونەتــە 

نــاو گرووپــە تیرۆریســتییەکان لەســوریا، هــەروەک بەپێــی 

راپۆرتێکــی دەزگای هەواڵگــری بەریتانیــا)M15(، گرووپــی 

تیرۆریســتی داعــش په نجــا هــەزار ئەکاونتــی لەنــاو تــۆڕی 

کۆمەاڵیەتــی تویتــەر دا هه بــووه  )23(.

The Independentی  ڕۆژنامــەی   راپۆرتێکــی  بەپێــی 

بەریتانــی داعــش ناوەندێکــی میدیــا بــۆ تۆمارکردنــی گرتــە 

ڤیدیۆییــەکان و کارە میدیاییەکانیــان دروســت کردبــوو 

ــێکی وەک  ــە کەس ــوێنەی ک ــەو ش ــات( ئ ــاوی )ئەلحەی بەن

جەیمــس فۆلــی تێــدا ســەربڕدرا، هــەر لەهەمــان ناوەنــد 

گۆڤــاری )دابــق( دەردەچێنرێــت، دواتریــش لەڕێگەی تۆڕە 

کۆمەاڵیەتییــەکان و بەشــێوەی ئۆنالیــن باڵودەکرێنــەوە 

لەراپۆرتەکــەدا  هەروەهــا  هاندەرەکانیانــەوە،  لەالیــەن 

و  تویتــەر  تۆڕەکانــی  لەڕێگــەی  کــە  ڕوونکراوەتــەوە 

باڵوکردنەوەی ڕێژەی 

زۆری هەواڵ و چاالکی 

توندوتیژییەکان و 

تاوانکارییەکانی داعش 

ترسێکی گەورەی لەناو 

جەماوەردا دروستکردووە
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فەیســبووک داعــش رۆژانــە زیاتــر لــە )90( هــەزار پەیامــى 

ــەی  ــی لەڕێگ ــەم پەیام ــش یەک ــەوەش داع ــارد. جگەل دەن

ــەوەی کــرد  ــدەی ئ یوتیــوب-ەوە باڵوکــردەوە و پڕوپاگەن

کــە پێویســتیان بەهەمــوو پســپۆڕێکی وەک ڕۆژنامەنووس، 

ــە)24(. ــد هەی ــار و پزیشــک و ..هت ئەندازی

داعــش هــەر لەســەرەتاوە پــەی بەگرنگــی سۆشــیال میدیــا 

ــدەی سیاســیی، بەپێــی  ــی پڕوپاگەن ــۆ ئەنجامدان ــوو ب بردب

راپۆرتێکــی ڕۆژنامــەی  The Independentی بەریتانــی 

دروســتکردنی  کــردی  داعــش  کارانــەی  لــەو  یەکێــک 

تۆڕێکــی کۆمەاڵیەتــی بــوو بەنــاوی )خیالفــە بــووک( 

ــەوەش  ــاداری 2015دا، ئ ــی ئ ــوو لەمانگ )Khelafabook( ب

ئەکاونتــی  زۆری  ژمارەیەکــی  داخســتنی  لەبەرامبــەر 

الیەنگرانــی داعــش بــووە لەتــۆڕی کۆمەاڵیەتــی تویتەر)25(

باسی سێیەم: چوارچێوەی پراکتیکی

پوختەیەک دەربارەی سامپڵی توێژینەوەکە:

ســامپڵی ئــەم توێژینەوەیــە ئەنجامدانــی ڕاپرســی ئۆنالیــن 

 )3( لەالیــەن  ڕاپرســیەکە  فۆڕمــی  پێشــتر  کــە  بــووە 

ــۆرا  ــەی دکت ــری بڕوانام ــا و هەڵگ ــواری میدی ــپۆڕی ب پس

پێداچوونــەوەی بــۆ کــراوە و واژۆیــان کــردووە، هەروەهــا 

)201( بەشــداربوو فۆڕمــی ڕاپرســیەکەیان پڕکردۆتــەوە، 

ــەرزە و پیشــەیان  ــان ب ــان ئاســتی خوێندەواری کــە زۆربەی

خوێنــدکار، مامۆســتا و توێــژەر و پزیشــک و خوێنــدکاری 

ــۆران. ــتەرو دکت ــااڵی ماس ــی ب خوێندن

دەستنیشــانکراو  گرووپــی  توێژینەوەکــە  ســامڵپی 

نەبــووە، چونکــە ویســتراوە کــۆی پێکهاتــە و توێــژ و 

ئــەوەی  بەهــۆی  بکــەن،  تێــدا  بەشــداری  تەمەنــەکان 

ــە  ــتەوخۆی ب ــی ڕاس ــە پەیوەندییەک ــی لێتوێژینەوەک بابەت

هەیــە. جەمــاوەرەوە 

ــتکراوە  ــۆرم-ەوە دروس ــووگڵ ف ــەی گ ــییەکە لەڕێگ ڕاپرس

ــامپڵی  ــەر س ــەوە لەس ــی توێژین ــتادا ئەنجامدان ــە لەئێس ک

ــەن  ــت و لەالی ــەوە دەکرێ ــەی ئۆنالین ــی لەڕێگ هەرەمەک

دانــراوە،  ســەرکەوتوو  بەڕێگەیەکــی  پسپۆڕانیشــەوە 

چونکــە بەهیــچ شــێوەیەک ناســنامەی کەســی بەشــداربوو 

نادرێــت بەخاوەنــی ڕاپرســییەکە.

ــە  ــی توێژینەوەک ــی پراکتیک ــته  و الیەن ــەدا خش ــەم باس ل

دەخرێتــەڕوو، لەهەمــان کاتــدا داتــا کۆکــراوەکان کــە بــە 

داتــای بنەڕەتــی توێژینەوەکــە ناســراون و لەالیــەن خــودی 

خشــته   بەشــێوەی  و  بەرهەمهێنــراون  توێژەرەوەکــەوە 

ــیدەکرێنەوە. ــەڕوو ش خراونەت

خشــته كان  داتــای  ناوەڕۆکــی  شــیکاری  هەوڵدەدرێــت 

بــەوەاڵم و مەبەســتە  بکرێــت، بەمەبەســتی گەیشــتن 

ســەرەکیەکانی توێژینەوەکــە کە لەســەرەتادا خراونەتەڕوو.

ــیەکە  ــداربوونی ڕاپرس ــەزی بەش ــارە )1( ڕەگ ــته ی ژم خش

دەخاتــەڕوو، بەپێــی خشــته کە )201( کــەس بەشــداری 

ڕاپرســیەکەیان کــردووە کــە )144( یــان لــە ڕەگــەزی نێــرن 

پێکدێنــن،  و ڕێــژەی لەســەدا 71.60%ی بەشــداربووان 

هەروەهــا )57(ی بەشــداربووانیش لەڕەگــەزی مێــن و 

لەســەدا 28.40%ی بەشــداربووان پێکدێنــن.

خشــته ی ژمــارە )2( تەمەنــی بەشــداربووانی ڕاپرســییەکەی 

ــی  ــی تەمەن ــە بەســەر )6( گرووپ ــەوە ک ــدا ڕوونکراوەت تێ

 )18( لــە  کەمتــر  لەتەمەنــی  و  دابەشــبوون  جیــاوازدا 

ســاڵەوە دەســتپێدەکات بــۆ زیاتــر لــە )55( ســاڵ، بەپێــی 

لەخــوار  تەمەنــی  بەشــداربوو  یــەک  تەنیــا  خشــته کە 

)18( ســاڵیەوەیە و ڕێــژەی %0.5 پێکهێنــاوە، هەروەهــا 

زۆرتریــن بەشــداربوو تەمەنیــان لەنێوان )25-34( ســاڵیدایە 

بەشــداربووان  %47ی  ڕێــژەی  بەشــداربووەو   )95( کــە 

ــوان  ــا لەنێ ــە تەمەنی ــێیەمیش ک ــی س ــن، گرووپ پێکدەهێن

)18-24( ســاڵیدایە لــە%33.2ی بەشــداربووان پێکدەهێنــن 

گرووپــی  هــەروەک  هەبــووە،  )67(بەشــداربوویان  و 

بەشــداربووان  %14.9ی  لــە  )35-44(ســاڵیش  تەمەنــی 

پێکدەهێنــن و )30( بەشــداربوویان هەبــووەو گرووپــی 

تەمەنــی )45-55(یــش تەنیــا )3( بەشــداربووی هەبــووەو 

ڕێــژەی %1.5 پێکدەهێنــن. لەخشــته کەدا ڕوونکراوەتــەوە 

کــە زۆرتریــن ڕێــژەی بەکارهێنەرانــی کەناڵــە جیاوازەکانــی 

میدیــا لەکوردســتان گەنجانــن و تەمەنیــان لەنێــوان )25-

34( ســاڵیدایە.

بەشــداربووان  خوێندنــی  ئاســتی   )3( ژمــارە  خشــته ی 

ــاواز  ــتی جی ــۆ )9( ئاس ــراوە ب ــە پۆلێنک ــەوە، ک ڕووندەکات

بــااڵ،  دبلۆمــی  ماســتەر،  )دکتــۆرا،  ئاســتەکانی  لــە 

بەکالۆریــۆس، پەیمانــگا، ئامادەیــی، ناوەنــدی، ســەرەتایی 

و نەخوێنــدەوار(، زۆرتریــن ڕێــژەی بەشــداربووان هەڵگری 

کــەس   )95( ژمارەیــان  کــە  بەکالۆریۆســن  بڕوانامــەی 



1415

بــووە و لــە %48.5ی بەشــداربووان پێکدێنــن، هەروەهــا 

ــووە  ــداربوویەکی نەب ــچ بەش ــە هی ــتیش ک ــن ئاس کەمتری

ئاســتی نەخوێنــدەوارە، ئاســتی ماســتەر بــە دووەمیــن 

 )61( کــە  دادەنرێــن  گــرووپ  بەشــداربووی  زۆرتریــن 

کەســن و لــە %31.1ی بەشــداربووان پێکدێنــن، هەروەهــا 

ــااڵ بەشــداریان کــردووە و ڕێژەیــان %1یــە و  2 دبلۆمــی ب

13 دەرچــووی پەیمانــگاش کــە ڕێــژەی %6.6 پێکدێنــن و 

ــژەی 7.1%  ــی ئامادەیــش 14 بەشــداربوون و ڕێ دەرچووان

پێکدێنــن، هەروەهــا ئاســتی ناوەنــدی بەشــداربووی نییــە 

بــە هەمــان شــێوەی ئاســتی نەخوێنــدەوار، بــەاڵم ئاســتی 

ســەرەتایی تەنیــا )1( بەشــداربووی هەبــووە و ڕێــژەی 

%0.5 پێکدێنێــت. ئــەم خشــته يە ڕوونیدەکاتــەوە کــە 

بەکارهێنەرانــی کەناڵەکانــی میدیــا و بەتایبەتیــش سۆشــیال 

ــی  ــەن گرووپێک ــتی لەالی ــن بەگش ــای ئۆنالی ــاو میدی میدی

وشــیارو خــاوەن لێهاتوویــی و ئاســتی بــەرزی بەکارهێنانــی 

تەکنۆلۆژیــاوە بەکاردەبرێــن، چونکــە زۆرتریــن ڕێــژەی 

ــتەردان. ــۆس و ماس ــتەکانی بەکالۆری ــداربووان لەئاس بەش

میدیــا  جۆرەکانــی  بەکارهێنانــی   )4( ژمــارە  خشــته ی 

ــته کە  ــی خش ــاوەرەوە، بەپێ ــەن جەم ــەوە لەالی ڕووندەکات

 )138( ژمارەیــان  کــە  بەشــداربووان  ڕێــژەی  زۆرتریــن 

و  هــەواڵ  پێکدێنــن   69.7% ڕێــژەی  و  بەشــداربووە 

هەروەهــا  وەردەگــرن،  تەلەفزیــۆن  لــە  زانیارییــەکان 

ــدان و )133(  ــتی دووەم ــە ئاس ــەکان ل ــۆڕە کۆمەاڵیەتیی ت

بەشــداربووی هەبــووە و ڕێــژەی %67.2 پێکدێنــن کــە 

ئــەم بەشــداربووانە بــۆ وەرگرتنــی هــەواڵ و زانیــاری 

ــی وەک  ــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ــی ت ــە بەکارهێنان ــتیان ب پش

فەیســبووک، تویتــەر و یوتیــوب بەســتووە، هەروەهــا 

ــب ســایتەکانە  ــن –وێ ــای ئۆنالی ــۆ میدی ــێەم ب ــتی س ئاس

%48.5ی  ڕێــژەی  هەبــووەو  بەشــداربوویان   959 کــە 

بەشــداربووان پێکدێنــن، هەروەهــا )30( بەشــداربووش کــە 

ڕێژەیــان %15.2 دەکات بــۆ وەرگرتنــی هــەواڵ و زانیــاری 

ــا و  ــل میدی ــە مۆبای ــەک ل ــەوە و هەری ــە دەخوێنن ڕۆژنام

ــته کەدا  ــووە لەخش ــتیان وەرگرت ــن ئاس ــە نزمتری ــۆ ک ڕادی

و هەریــەک بــە جیــاواز )21( بەشــداربوویان هەیــە و 

هەمــان ڕێــژەی %10.6 یــان وەرگرتــووە جەماوەرەکانیــان 

بــۆ وەرگرتنــی هــەواڵ و زانیــاری دەربــارەی ڕووداوەکان 

زانیــاری لەمۆبایــل و ڕادیــۆ وەردەگــرن. 

خشــته ی ژمارە )5(، جۆری ئەو هەوااڵنەی ڕوونکردۆتەوە 

کــە لەمــاوەی )8( مانگــی پێــش ئەنجامدانــی ڕاپرســییەکەدا 

لەکەناڵــە  بینــراون  و  بیســتراون  خوێندراونەتــەوە، 

جیاوازەکانــی میدیــاوە، بەپێــی خشــته کە لەمــاوەی )8( 

ــە  ــداربووان ک ــژەی بەش ــن ڕێ ــردوودا زۆرتری ــی راب مانگ

ژمارەیــان )180( کەســە و ڕێــژەی لــە%91.4 پێکدێنــن، 

وەرگــری هەواڵەکانــی شــەڕی تیــرۆر بــوون بەگشــتی، 

ــان  ــە ژمارەی ــش ک ــی دووەمی ــن گرووپ ــەروەک زۆرتری ه

ــن  ــە%58.9 پێکدێن ــژەی ل ــووە و ڕێ ــوو ب )116( بەشــدار ب

بەپێــی  هــەر  بــوون.  سیاســیی  هەواڵــی  وەرگــری 

خشــته ەکە )68( بەشــداربوو کــە ڕێــژەی لــە%34.5 دەکات 

وەرگــری هەواڵــی ئابــووری بــوون و وەرگرانــی هەواڵــە 

کۆمەاڵیەتییەکانیــش ژمارەیــان )50( بەشــداربوو بــووە کــە 

ڕێــژەی لــە%25.4 پێکدێنــن، دواتریــش هەواڵــی وەرزشــی 

کــە )40( بەشــداربووی هەبــووە بەڕێــژەی لــە%20.3 و 

بەشــداربوویان   )32( هەمەڕەنــگ  هەواڵــی  دواتریــش 

هەبــووە بەڕێــژەی لــە%16.2، هەروەهــا هەواڵەکانــی 

ــووە  ــداربووی هەب ــە )29( بەش ــنبیری ک ــەری و رۆش هون

بەڕێــژەی لــە%14.7 و هەواڵــی تەکنەلۆژیــش ڕێــژەی 

لــە%12.2ی تۆمارکــردووە بــە بەشــداری )24( بەشــداربوو، 

هــەروەک 209 بەشــداربووش بەڕێــژەی لــە%10.2 وەرگــری 

ــت  ــرەدا دەردەکەوێ ــوون. لێ ــر ب ــی ت ــە جیاوازەکان هەواڵ

ــا  ــی میدی ــردوودا وەرگران ــی راب ــاوەی )8( مانگ ــە لەم ک

ــە%90 وەرگــری هــەواڵ  ــر ل ــژەی زیات ــە کوردســتان بەڕێ ل

و ڕووداو و زانیارییەکانــی شــەڕی تیــرۆر بــوون، ئــەوەش 

دەریدەخــات کــە کەناڵــەکان و میدیــا جیــاوازەکان بــە 

بیســتراو و بینــراو و چاپکــراو زیاتــر فۆکەســیان خســتۆتە 

ــۆ  ــرۆر ب ــی تی ــی جەنگ ــەوەی ڕووداوەکان ــەر باڵوکردن س

ــان. ــەدەوری خۆی ــران ل ــەوەی وەرگ کۆکردن

ــەواڵ  ــەو ه ــدی ئ ــۆرو تایبەتمەن ــارە )6(، ج ــته ی ژم خش

)داعــش(  تیرۆریســتی  گرووپــی  چاالکییەکانــی  و 

ــۆ  ــەوە ب ــا کوردییەکان ــەی میدی ــە لەڕێگ ــەوە ک ڕووندەکات

ــته کە )138(  ــی خش ــە بەپێ ــتراونەتەوە، ک ــاوەر گواس جەم

بەشــداربوو کــە ڕێــژەی لــە%71.5 پێکدێنــن پێیانوایــە 

ــی  ــی گرووپ ــن هەواڵ ــدا زۆرتری ــا کوردییەکان ــە لەمیدی ک

تیرۆریســتی داعــش کــە وەریانگرتبێت هەواڵــی توندوتیژی 

ــداربوو  ــا )134( بەش ــووە، هەروەه ــتار ب ــەڕ و کوش و ش

ڤیدیۆییەکانــی  هەواڵــە  پێکدێنــن   69.4% ڕێــژەی  کــە 

لەڕێگــەی  بینیــوە  کوردســتانیان  دیلەکانــی  پێشــمەرگە 

ــە  ــداربوو ک ــش )122( بەش ــەوە، دواتری ــا کوردییەکان میدی

ڕێــژەی %63.2 پێکدێنــن وەرگــری هەواڵەکانــی تەقینــەوە 

بەشــداربووش   )121( و  بــوون  تیرۆریســتی  کــردەی  و 

ــمەرگە  ــەربڕینی پێش ــی س ــان %62.7-ە هەواڵ ــە ڕێژەی ک

ــا  ــەوە هەروەه ــا کوردییەکان ــووە لەمیدی ــان بینی دیلەکانی

)115( بەشــداربووش کــە ڕێــژەی %59.6 پێکدێنــن هەواڵــی 

ســوتاندنی دیلەکانــی بەردەســت گرووپــی تیرۆریســتی 

داعشــیان بینیــووە. هــەروەک )103( کەســیش کــە ڕێــژەی 
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ــی  ــی نامرۆی ــەواڵ و دیمەن ــری ه ــن وەرگ %53.4 پێکدێن

دیکــە بــوون و %45.1یــش کــە ژمــارەی بەشــداربووانیان 

ــا  ــە میدی ــە ک ــییەکەدا پێیانوای ــووە لەڕاپرس ــەس ب )87( ک

ــەوە.  ــان زۆر باڵوکردۆت ــی توندڕەویی ــەکان هاندان کوردیی

ئــەوەش دەریدەخــات کــە میدیــای کــوردی بەبــێ بوونــی 

ــە  ــەواڵ و چاالکیی ــک لەه ــوو جۆرێ ــک هەم ــچ فلتەرێ هی

گرووپــی  نامرۆییەکانــی  دیمەنــە  و  توندوتیژییــەکان 

ــەوەش دواجــار  ــەوە و ئ تیرۆریســتی داعشــیان باڵوکردۆت

لەنــاو  تۆقانــدن  و  تــرس  دروســتبوونی  هــۆی  بۆتــە 

کۆمەڵگــەدا، چونکــە هەواڵــی کوشــتن و خوێنڕشــتنی 

تیرۆریســتان و تەقینەوەکانیــان، ســوتاندن و ســەربڕینی 

دیلــەکان و کــردەی تونــدڕەوی بــە گشــتی لەمیدیــای 

کوردیــدا بینــراون و ئەوەش بۆتە بەشــێک لــە خزمەتکردن 

ــی. ــش و بەهێزکردن ــە داع ب

خشــته ی ژمــارە )7( ئــەوە دەردەخــات کــە تــا چەند منداڵ 

لەخێزانــە کوردییەکانــدا بینــەری دیمەنــە توندوتیژییــەکان 

کــە  بــووە،  داعــش  تاوانکارییەکانــی  و  نامرۆیــی  و 

 )102( ژمارەیــان  کــە  بەشــداربووان  ڕێــژەی  زۆرتریــن 

بەشــداربووە و %52.60 پێکدێنــن وتویانــە هەندێکجــار 

منــداڵ لەخێزانەکانیانــدا بینــەری دیمەنــی تاوانــکاری و 

ــی تیرۆریســتی  ــی گرووپ ــەڕ و توندوتیژییەکان ــی ش دیمەن

داعــش بــوون، هەروەهــا )80( بەشــداربووش کــە دەگاتــە 

ڕێــژەی %41.20ی بەشــداربووان وتویانــە منداڵەکانیــان 

ــەری  ــە بین ــەوەی ببن ــوون بۆئ ــدراو نەب ــز ڕێگــە پێ هەرگی

ــژی و تاوانکارییەکانــی داعــش لەڕێگــەی  ــە توندوتی دیمەن

ڕێــژەی  کــە  بەشــداربووش   )12( هەروەهــا  میدیــاوە، 

بــە  منداڵەکانیــان  کــە  وتویانــە  پێکدێنــن  لــە6.20% 

بەردەوامــی ســەیری دیمەنــە توندوتیژییەکانــی داعش-یــان 

ــەوە.  ــەوە باڵوکراونەت ــەی میدیاکان ــە ڕێگ ــە ل ــردووە ک ک

ئــەوەش دەریدەخــات کــە بــە شــێوەیەکی گشــتی خێزانــە 

کوردییــەکان ڕێگەیــان داوە بــە منداڵەکانیــان بینــەر و 

ــە توندوتیژییەکانــی تیرۆریســتان بــن کــە  وەرگــری دیمەن

لەڕێگــەی میدیــا کوردییەکانــەوە باڵوکراونەتــەوە. لێــرەوە 

ئــەوە ڕوون دەبێتــەوە کــە میدیــای کــوردی لەبەرنەبوونــی 

ئەزموونی ڕووماڵی جەنگی و نەبوونی فلتەر و سانســۆری 

ســوودبەخش لەبارودۆخــی جەنــگ و هەبوونــی تەنگــژەی 

سیاســییدا، هیــچ الیەنێکــی پەروەردەیــی و بەرپرســیارێتیی 

کۆمەاڵیەتــی و ئیتیکــی پەیــڕەو نەکــردووە، بۆیــە میدیــای 

کــوردی پێویســتی بــە ڕێکخســتنێکی زانســتیی و ئەکادیمی 

ــە و  ــدا و چ وێن ــەچ کاتێک ــت ل ــەوەی بزانرێ ــت بۆئ دەبێ

ڤیدیــۆ و زانیارییــەک ئاڕاســتەی چ تەمەنێــک دەکات و چ 

ــت. ــەک بەجێدەهێڵێ کاریگەریی

باڵوکردنــەوەی  کاریگــەری  )8(یــش  ژمــارە  خشــته ی 

لەســەر  داعــش ڕووندەکاتــەوە  نامرۆییەکانــی  دیمەنــە 

وەرگــران، بەپێــی خشــته کە )122( بەشــداربوو کــە ڕێــژەی 

%67.40 پێکدێنــن وتوویانــە کــە لەڕێگــەی بینینــی دیمەنــە 

توندوتیژییەکانــی داعــش لــە میدیــاوە کاریگــەری تــرس و 

ــا  ــتکردووە، هەروەه ــاوەردا دروس ــاو جەم ــی لەن تۆقاندن

)59( بەشــداربووش کــە ڕێژەیــان %32.60-ە وتویانــە کــە 

ــی  ــی و توندوتیژییەکان ــی تاوانکاری ــەوەی دیمەن باڵوکردن

داعــش کاریگــەری دەروونــی لەســەر جەماوەر جێهێشــتووە 

ئــەوەش  تۆقانــدن.  و  تــرس  دروســتبوونی  ســەرەڕای 

ڕوونیدەکاتــەوە کــە باڵوکردنــەوەی ڕێــژەی زۆری هــەواڵ 

داعــش  تاوانکارییەکانــی  توندوتیژییــەکان و  و چاالکــی 

ــتکردووە و  ــاوەردا دروس ــاو جەم ــەورەی لەن ــێکی گ ترس

ــەکان. ــە دەڕوونیی ــتنی کاریگەریی ــەرەڕای بەجێهێش س

ــا  ــیاری ئای ــەر پرس ــکدەخاتە س ــارە )9(، تیش ــته ی ژم خش

ــی  ــە نامرۆییەکان ــی و تاوانکاریی ــەوەی توندوتیژی باڵوکردن

داعــش لەمیدیــادا ئــەو گرووپــە تیرۆریســتییە بەهێــز 

ــی  ــەر بەپێ ــەوە، ه ــدن باڵودەکات ــرس و تۆقان دەکات و ت

خشــته کە )124( بەشــداربوو کــە ڕێــژەی %63.24 پێکدێنــن 

پێیانوایــە کــە باڵوکردنــەوەی دیمەنــە توندوتیژییەکانــی 
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داعــش و تاوانکارییەکانیــان ئــەو گرووپــە تیرۆریســتییە 

بەهێــز دەکــەن و تــرس و تۆقاندنیــش لەنــاو جەمــاوەردا 

کــە  بەشــداربووش   )56( هەروەهــا  باڵودەکەنــەوە، 

باڵوکردنــەوەی  پێیانوایــە   28.57% دەگاتــە  ڕێژەیــان 

گرووپــە  ئــەو  تاڕادەیــەک  داعــش  توندوتیژییەکانــی 

بەهێــزدەکات، لەبەرامبەریشــدا )16( بەشــداربوو بەڕێــژەی 

توندوتیژییەکانــی  باڵوکردنــەوەی  کــە  پێیانوایــە   8.19%

داعــش ئــەو گرووپــە بەهێــز نــاکات و تــرس و تۆقاندنیــش 

لەنــاو جەمــاوەردا باڵوناکاتــەوە. 

خشــته ی ژمــارە )10(، تیشــکدەخاتە ســەر ئــەوەی تاچەنــد 

ــەو  ــووە ل ــێک ب ــووە و بەش ــی هەب ــوردی ڕۆڵ ــای ک میدی

میدیایــەی کــە کار و چاالکــی و کــردەوە تاوانکارییەکانــی 

لەخشــته کەدا ڕوونکراوەتــەوە  داعشــی باڵوکردۆتــەوە، 

کــە )131( بەشــداربوو کــە ڕێــژەی %67.20ی بەشــداربووان 

ــی  ــوردی ڕۆڵ ــای ک ــە میدی ــەوەدان ک ــەڵ ئ ــن لەگ پێکدێن

و  هــەواڵ  باڵوکردنــەوەی  لــە  هەبــووە  بەرچــاوی 

چاالکییەکانــی داعــش، هەروەهــا )61( بەشــداربووش کــە 

ــوردی  ــای ک ــە میدی ــن پێیانوای ــە%31.30 پێکدێن ــژەی ل ڕێ

ــەواڵ  ــەوەی ه ــە باڵوکردن ــووە ل ــی هەب ــەک ڕۆڵ تاڕادەی

و چاالکییەکانــی داعــش، هــەروەک )3( بەشــداربووش 

کــە ڕێــژەی لــە%1.50 پێکدێنــن پێیانوایــە کــە میدیــای 

کــوردی ڕۆڵــی نەبــووە و بــە هیــچ شــێوەیەک هــەواڵ و 

چاالکییەکانــی داعشــی باڵونەکردۆتــەوە. 

زیاتــر  کــوردی  میدیــای  کــە  ئــەوەش ڕوونیدەکاتــەوە 

و  هــەواڵ  باڵوکردنــەوەی  لــە  بەخێرایــی  پشــتی 

چاالکییــەکان بەســتووە و ڕەچــاوی کەیســی ئاسایشــی 

نەتەوەیــی و دروســتکردنی ڕایگشــتی و ســایکۆلۆژیای 

ــداربووانیش  ــەی بەش ــە زۆرب ــردووە، بۆی ــاوەری نەک جەم

ــووە  ــی هەب ــوردی ڕۆڵ ــای ک ــە میدی ــەوە ک جەختیانکردۆت

داعــش. چاالکییەکانــی  و  هــەواڵ  لەباڵوکردنــەوەی 

خشــته ی ژمــارە )11(، تیشــکدەخاتە ســەر بەکارهێنانــی 

فلتــەر )سانســۆر(ی کاتــی لەســەر میدیــای کــوردی لەکاتــی 

بوونــی شــەڕ و تەنگــژەی سیاســیی، بــۆ نموونــە لەکاتــی 

رووبەڕووبونــەوەی گرووپــی تیرۆریســتی داعــش، بەپێــی 

خشــته کە )133( بەشــداربوو کــە زۆرتریــن ڕێژەیــە و 

%67.50 پێکدێنێــت، پێیانوایــە کــە پێویســتە بەشــێوەی 

بــەردەوام و لەکاتــی بوونــی جەنــگ و تەنگــژەی ئەمنــی 

ــا دابنرێــت. هەروەهــا  و سیاســیدا سانســۆر لەســەر میدی

)60( بەشــداربووش کــە ڕێــژەی %30.50 پێکدێنــن پێیانوایــە 

کــە پێویســتە سانســۆر هەبێــت، بــەاڵم هەندێکجــار و 

لەهەندێــک بارودۆخــی تایبەتــدا، هەروەهــا کەمتریــن 

ــان %2-ە  ــە و ڕێژەی ــداربووی هەی ــە )4( بەش ــژەش ک ڕێ

وتوویانــە پێویســت ناکات سانســۆر لەســەر میدیــا دابنرێت 

ــدا. ــچ بارودۆخێک لەهی

بــەڕای  کــە  ئەوەکراوەتــەوە  لەســەر  لێــرەدا جەخــت 

زۆربەی بەشــداربووانی ڕاپرســییەکە پێویســتە لەبارودۆخی 

ــا  ــەر میدی ــۆر لەس ــدا سانس ــگ و تەنگژەکان ــی جەن بوون

دابنرێــت، ئــەوەش لەپێنــاو دانانــی فلتەرێــک بــۆ شــێوازی 

وێنانــەی  و  ڤیدیــۆ  و  زانیاریــی  ئــەو  باڵوکردنــەوەی 

زانیارییانــەی  ئــەو  بەتایبەتیــش  باڵودەکرێنــەوە،  کــە 

ــە و زۆرجــار  ــەوە هەی ــان بەئاسایشــی نەتەوەیی پەیوەندیی

دەبنــە هــۆی ئاشــکراکردنی پالنــی جەنــگ و دروســتبوونی 

ــدن. ــرس و تۆقان ــەوەی ت ــۆزی و باڵوبوون ئاڵ

ســەر  خســتۆتە  تیشــکی  )12(ش  ژمــارە  خشــته ی 

چاالکییەکانــی  و  هــەواڵ  باڵوکردنــەوەی  بــەراوردکاری 

کەناڵەکانــی  لەنێــوان  داعــش  تیرۆریســتی  گرووپــی 

ــش  ــودی داع ــای خ ــوردی و میدی ــای ک ــەک لەمیدی هەری

و میدیــای عێراقــی، بەپێــی خشــته کە بێــت زۆرتریــن 

ڕێــژەی بەشــداربووان کــە ژمارەیــان )66( بەشــداربووە و 

ــەوەدان  ــەڵ ئ ــن لەگ ــداربووان پێکدێن ــژەی %34ی بەش ڕێ

ــی و  ــر هــەواڵ و چاالکی ــەوە زۆرت ــای کوردیی ــە لەمیدی ک

ــوە  ــان بینی ــی داعش-ی ــی و تاوانکارییەکان ــە نامرۆی دیمەن

و وەرگرتــووە بــە بــەراورد بــە میدیــای خــودی داعــش و 

میدیــای عێراقــی، هەروەهــا )56( بەشــداربووش کە ڕێژەی 

توندوتیژییەکانــی  هەواڵــی  وتویانــە  پێکدێنــن   28.90%

داعشــیان لەخــودی کەناڵەکانــی داعــش وەرگرتــووە و 

تایبەتــی لەتــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــی وەک  بــە  بینییــوە 

 )7( هەروەهــا  یوتیــوب(،  و  تویتــەر  )فەیســبووک، 

بەشــداربووی ڕاپرســیەکەش کــە ڕێــژەی %3.60 پێکدێنــن 

لەمیدیــا  زیاتــر  داعشــیان  توندوتیژییەکانــی  وتویانــە 

عێراقییــەکان بینیــووە. لەگــەڵ ئەوەشــدا )65( بەشــداربوو 

بەگشــتی کــە ڕێــژەی %33.50 پێکدێنــن لەگــەڵ ئــەوەدان 

ــەکان،  ــا کوردیی ــە لەمیدی ــاکان وات ــوو میدی ــە هەم ــە ل ک

میدیــای خــودی داعــش و میدیــای عێراقــی هــەواڵ و 

تاوانکارییەکانــی  و  توندوتیژیــی  دیمەنــە  و  چاالکــی 

داعشــیان بینیــوە.

ئــەوەش ئــەوە ڕووندەکاتــەوە کە میدیای کوردی بەشــێکی 

گرنــگ بــووە لەپرۆســەی باڵوکردنــەوەی توندوتیژییەکانــی 

گرووپــی تیرۆریســتی داعــش بەبــێ ئــەوەی هەســت بــەو 

مەترســییە گەورەیــە بــکات کــە ئەنجامیــداوە و توانیویەتی 

ئــەو گرووپــە  بــۆ  گــەورە  میدیایــی  پڕوپاگەندەیەکــی 

تیرۆریســتییە بــکات و ناڕاســتەوخۆ لەنــاو جەمــاوەری 
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کوردســتان بەگروپێکــی بەهێــز نیشــانیان بــدات.

خشــته ی ژمــارە )13(، ئاســتی ڕووماڵــی میدیــای کــوردی 

ــورد دژی  ــی ک ــدا و جەنگ ــی جەنگ ــەوە لەکات ڕووندەکات

گرووپــی تیرۆریســتی داعــش بــە نموونــە وەرگیــراوە، 

بەپێــی خشــته کە، زۆرتریــن ڕێــژەی بەشــداربووان کــە 

%37.1-ە و )73( بەشــداربوون پێیانوایــە کــە ڕووماڵــی 

لەکاتــی  بــووە  بــاش  تاڕادەیــەک  کــوردی  میدیــای 

رووبەڕوبوونــەوەی جەنگــی دژی داعــش، لەبەرامبەریشــدا 

)33( بەشــداربووش کــە ڕێــژەی %16.8 پێکدێنــن پێیانوایــە 

کــە ئاســتی ڕووماڵکردنــی میدیــای کــوردی لەشــەڕی دژ بە 

داعــش خــراپ بــووە، هــەروەک )31( بەشــداربووش کــە 

ڕێــژەی %15.7 پێکدێنــن پێیانوایــە کــە ڕووماڵــی میدیــای 

کــوردی زۆر خــراپ بــووە و )24( بەشــداربووش کــە 

ڕێــژەی %12.2 پێکدێنــن پێیانوایــە کــە ڕووماڵــی میدیــای 

کــوردی تاڕادەیــەک خــراپ بــووە، لەبەرامبــەر ئەوەشــدا 

ــتی  ــە ئاس ــە ک ــن وتویان ــژەی %12.7 پێکدێن ــە ڕێ )25( ک

بــووە، هەروەهــا  بــاش  تاڕادەیــەک  کــوردی  میدیــای 

)11( بەشــداربووش کــە ڕێــژەی %5.6ی بەشــداربووانی 

ڕاپرســییەکە پێکدێنــن لەگــەڵ ئــەوەدان کــە ڕووماڵــی 

میدیــای کــوردی لەشــەڕی دژ بــە داعــش زۆر بــاش 

بــووە. لێــرەدا ڕووندەبێتــەوە کــە ڕای جیــاواز لــە نێــوان 

بەشــداربووان هەبــووە دەربــارەی ئاســتی ڕووماڵی میدیای 

کــوردی لەشــەڕی دژ بەگرووپــی تیرۆریســتی داعشــدا، 

ــە  ــەدان ک ــەو ڕای ــەی بەشــداربووان لەگــەڵ ئ ــەاڵم زۆرب ب

ئاســتی ڕووماڵــی میدیــای کــوردی بەگشــتی خــراپ بــووە.

وەرگیــراوە  بەشــداربووان  ڕای   )14( ژمــارە  خشــته ی 

لەســەر ئــەوەی ئایــا پەرتەوازەیــی لەمیدیــای کوردیــدا 

بوونــی هەیــە، ئەگــەر هەیــە یەکخســتنی میدیــا و بوونــی 

میدیایەکــی نیشــتمانی چارەســەری ئــەم پەرتەوازەییــە 

 )93( خشــته کە  بەپێــی  و  ڕوانگەیــەوە  لــەو  دەکات؟ 

پێیانوایــە  پێکدێنــن   74.7% ڕێــژەی  کــە  بەشــداربوو 

ــی  ــە لەکات ــی هەی ــدا بوون ــای کوردی ــی لەمیدی پەرتەوازەی

ــی  ــی میدیایەک ــە بوون ــدا، بۆیەش ــواری وەک جەنگ ناهەم

نیشــتمانی تاڕادەیــەک بەچارەســەر دەزانــن، هەروەهــا 

ــن لەگــەڵ  ــژەی %47.7 پێکدێن )91( بەشــداربووش کــە ڕێ

گوتــار  پەرتەوازەیــی  کــوردی  میدیــای  کــە  پێیانوایــە 

ــای  ــی میدی ــدا و بوون ــی جەنگ ــە لەکات ــی هەی و ڕووماڵ

ــدا )11(  ــن، لەبەرامبەریش ــەر دەزان ــە چارەس ــتمانی ب نیش

بەشــداربوو کــە ڕێــژەی 5.6ی بەشــداربووان پێکدێنــن و 

بوونــی میدیــای نیشــتمانی بــە چارەســەر دانانێــن بــۆ ئــەو 

ــە. ــی هەی ــدا بوون ــای کوردی ــەی لەمیدی پەرتەوازیی

ــەی  ــە زۆرین ــەوە ک ــەر ئەوەکراوەت ــت لەس ــرەدا جەخ لێ

بەشــداربووان لەگــەڵ ئــەو ڕایــەدان کــە پەرتەوازەیــی 

گوتــار و ڕوومــاڵ هەیــە لــە میدیــای کوردیدا بــە تایبەتیش 

بەشــداربووان  زۆرینــەی  هــەروەک  جەنگــدا،  لەکاتــی 

پێیانوایــە کــە بوونــی میدیایەکــی نیشــتمانی چارەســەرێکی 

ــی  ــار و ڕووماڵ ــە گوت ــەی ل ــۆ ئــەو پەرتەوازەیی ــە ب باش

ــە. ــی هەی ــدا بوون ــای کوردی میدی

دەرەنجام

لەکۆتایــی توێژینەوەکــەدا، لــەدوای شــیکاریی چوارچێــوەی 

ڕاپرســی  دەرئەنجامــی  و  توێژینەوەکــە  پراکتیکــی 

ئەنجامــدراو، هەروەهــا شــیکاری ســەرچاوە زانســتییە 

ــاوازەکان و بەپشــت بەســتن بــە چوارچێــوەی تیــۆری  جی

توێژینەوەکــە، توێــژەر  گەیشــتە ئــەم دەرەنجامانــە:

1- میدیــا و تیــرۆر پەیوەندییەکــی ڕاســتەوانەیان هەیــە و 

هەمیشــە میدیــا لەســەنگەری خێرایــی لەباڵوکردنەوەدایــە 

و تیرۆریســتانیش پێویســتیان بەناوەندەکانــی میدیــا هەیــە 

بــۆ ئاڕاســتەکردنی پەیامەکانیــان بەهــەر شــێوەیەک بێــت.

)فەیســبووک،  وەک  کۆمەاڵیەتییەکانــی  تــۆڕە   -2

تویتــەرو یوتیــوب( ناوەنــدی بــاش و خێــرا و ســەردەمین 

ڕێگریــی  و  سانســۆر  کەمتریــن  و  تیرۆریســتان  بــۆ 

و  هــەواڵ  و  چاالکــی  و  کار  زۆرتریــن  بۆیــە  هەیــە 

ناوەنــدە  لــەو  تیرۆریســتان  توندوتیژییەکانــی  دیمەنــە 

باڵودەکرێنــەوە. کۆمەاڵیەتییانــەدا 

3- تیرۆریســتان و بەتایبەتیش گرووپی تیرۆریســتی داعش 

ــدەی  ــاوە پڕوپاگەن ــی میدی ــداوە لەڕێگــەی جۆرەکان هەوڵی

ــەو پرۆســەیەش ســەرکەوتوو  ــەوە ل سیاســیی زۆر باڵوبکات

بــووە.

ــەوەی  ــە باڵوکردن ــووە ل ــی هەب ــوردی ڕۆڵ ــای ک 4- میدی

ــی داعــش. ــی گرووپ هــەواڵ و چاالکــی و توندوتیژییەکان

بەرپرســیارێتی  تیــۆری  ڕەچــاوی  کــوردی  میدیــای   -5

کۆمەاڵیەتــی نەکــردووە و لەهــەر کاتێکــدا ویســتبێتی 

توندوتیــژی باڵوکردۆتــەوە بــۆ هەرتەمــەن و توێژێــک 

ــدااڵن. ــی من ــۆ تەمەن ــش ب ــە تایبەتی ــاوازی، ب ــێ جی بەب

توندوتیــژی  ڕێــژەی  زۆرتریــن  کــوردی  میدیــای   -6

ــەوە و وای لەوەرگرانــی  تیرۆریســتانی داعشــی باڵوکردۆت

کــورد کــردووە زۆرینــەی تەنیــا وەرگــری توندوتیــژی 

بووبــن.

7- باڵوکردنــەوەی ڕێــژەی زۆری توندوتیژییەکانــی داعــش 

لەالیــەن ئــەو گرووپــەی بەهێزکــردووە و لەالیەکیــش 

ــەوە. ــدا باڵوکردۆت ــاو کۆمەڵ ــی لەن ــرس و تۆقاندن ت

و  لەگوتــار  پەرتەوازەیــی  کــوردی  میدیــای   -8

ڕووماڵکردنیــدا هەیــە و ئــەوەش بــۆ نارێکخــراوی میدیــا 

کــوردی و فرەجەمســەری و نەبوونــی میدیــای نیشــتمانی 

دەگەڕێتــەوە.

9- تەلەفزیــۆن و ماڵپــەڕە کۆمەاڵیەتییــەکان بــە باشــترین 

ناوەنــد دەستنیشــانکراون بــۆ وەرگرتنــی زۆرتریــن هــەواڵ 

و چاالکــی تیرۆریســتان لەکوردســتان.

10- باڵوکردنــەوەی توندوتیژییــەکان کاریگەریــی دەروونــی 

لەســەر جەمــاوەر دروســتکردووە لەکوردســتان.

11- پێویســتە لەکاتــی هەبوونــی جەنــگ و تەنگــژەی 
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دابنرێــت  میدیــا  لەســەر  کاتــی  سانســۆری  سیاســیدا 

لەکوردســتان. 

راسپاردە

توێژینەوەکــە،  دەرئەنجامەکانــی  ڕۆشــنایی  لەبــەر 

ــۆ  ــت ب ــپاردەیەک بەپێویســت دەزانێ ــد راس ــژەر چەن توێ

خزمەتکــردن بەمیدیــا و ئاسایشــی نەتەوەیــی لەهەرێمــی 

کوردســتان لەوانــە:

1- هەوڵبدرێــت میدیــای کــوردی رێکبخرێــت و سانســۆر 

و فلتــەری کاتــی دابنرێــت لەســەر میدیــاکان لەپێنــاو 

ئاشــکرانەبوونی  و  نەتەوەیــی  ئاسایشــی  پاڕاســتنی 

پالنەکانــی جەنــگ.

بــۆ  نیشــتمانی  ئەنجومەنێکــی  هەوڵبدرێــت   -2

دامەزراوەکانــی میدیــا پێکبهێنرێــت بــە بەشــداری نوێنەری 

وەزارەتەکانی پێشــمەرگە و ناوخۆ و ســەرجەم بەرپرســی 

لــە کوردســتان و ســەندیکا و  دامەزراوەکانــی میدیــا 

بــۆ  بــوارە  بــەو  رێکخــراوە پیشــەییەکانی پەیوەســت 

لەکوردســتان  میدیایــی  کاری  سیاســەتێکی  داڕشــتنی 

ــە  ــییەکان ک ــژە سیاس ــگ و تەنگ ــاتی جەن ــان و س ــۆ ئ ب

دەبنــەوە. واڵت  ڕووبــەڕووی 

3- هەوڵبدرێــت بــۆ دامەزراندنــی میدیایەکــی نیشــتمانی 

لــە کوردســتان و چارەســەرکردنی پەرتەوازەیــی گوتــاری 

میدیایــی لەکوردســتان.

ڕۆژنامەوانــی  میدیــا  دامەزراوەکانــی  4- هەوڵبدرێــت 

پرۆفێشــناڵ بــۆ ڕووماڵــی ڕووداوەکانــی جەنگ پــەروەردە 

بکــەن. 

پێشنیاز:

راســپاردەکان،  و  دەرئەنجامــەکان  خســتنەڕووی  دوای 

پێشــنیازێکی  پێویســتی دەزانێــت چەنــد  بــە  توێــژەر 

زانســتی بــکات:

ــەو  ــەوە ل ــت توێژین ــە دەیانەوێ ــە ک ــی دیک 1- توێژەران

ــانی  ــەڵ کەس ــن لەگ ــن چاوپێکەوت ــەن دەتوان ــوارەدا بک ب

پڕۆفێشــناڵ و ئەکادیمیســتی بــواری میدیــا بکــەن کــە لــەم 

توێژینەوەیــە لەبــەر ســنورداری چوارچێــوەی توێژینەوەکــە 

ــراوە ئەنجامبدرێــت. نەتوان

2- توێژەرانــی دیکــە دەتوانــن، ئــەو دۆکیومێنتانــە شــیکار 

بکــەن کــە لەمیدیاکانــدا باڵوکراونەتــەوە، بەتایبەتیــش 

ــدا و  ــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ــان لەت ــەکان، ی ــا کوردیی لەمیدی

ــی تیرۆریســتی داعــش. ــی گرووپ ــج و ئەکاونتەکان لەپەی
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ناوه نــدی  كوردســتان بــۆ توێژینــه وه  لــه  ملمالنــێ و قه یرانــه كان ناوه ندێكــی  قازانــج نه ویســتی ســه ربه خۆیه ، 

ــا  ــتی ، هه روه ه ــه  ڕای  گش ــكردنی  ب ــه وه و پێشكه ش ــی توێژین ــتگیریكردن و هاندان ــدان و  پش ــۆ ئه نجام كارده كات ب

وه رگێڕانــی  كتێــب و نوێرتیــن توێژینــه وه  جیهانییــه كان بــۆ ســه ر زمانــی  كــوردی و ده وڵه مه ندكردنــی  لیرتیچــه ی  

ــی  و  ــه  سیاس ــۆ گرفت ــه ر ب ــه وه ی  چاره س ــتی  دۆزین ــه  مه بەس ــده ، ب ــاتی  ئاین ــه ت و دیراس ــی  سیاس ــوردی  له بواره كان ك

ــه ڕووی   ــه  ڕووب ــانه ی  ك ــه و هه ڕە ش ــورد ل ــیی  ك ــته بژێری  سیاس ــه وه ی  ده س ــه كان، ئاگاداركردن ــی  و ئه منیی كۆمه اڵیه ت

كوردســتان و ناوچه كــه  ده بنــه وه .

دەربارە


